Produktový list
- specifikace

11.1.1 Uhličitan vápenatý

0.1 Výrobek
0.2 Číslo verze

1

0.3 Datum vydání

14.7.2021

A. CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
1.

Obecné údaje

1.1 Kód, název a popis podle Katalogu krmných surovin (Nařízení EU 2017/1017)
11.1.1 UHLIČITAN VÁPENATÝ [VÁPENEC] – Výrobek získaný mletím zdrojů uhličitanu
vápenatého (CaCO3), např. vápence, nebo vysrážením z kyselých roztoků.
Může obsahovat do 0,25 % propylenglykolu.
Může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.
11.1.1 CALCIUM CARBONATE [LIMESTONE]– Product obtained by grinding sources of
calcium carbonate (CaCO3), such as limestone or by precipitation from acid solution.
May contain up to 0,25 % propylene glycol.
May contain up to 0,1 % grinding aids.

Kód, název a popis výrobku
- Česky

- anglicky

1.2 Název a kód produktu podle GMP+ International:

11.018 Calcium carbonate – Product obtained through the grinding of substances which give calcium carbonate, for
example limestone or chalk

1.3 Obchodní název

KRMNÁ SODA

1.4 Druh krmiva

KRMNÁ SUROVINA/ZAJIŠTĚNO GMP+FSA

1.5 Země výroby
viz etiketa
2. Vlastnosti
2.1 Jakostní parametry
Parametry domluvené v kupních/prodejních smlouvách
2.2 Povinně deklarované znaky:
ES 767/2009, příloha V:

Katalog KS (EU 2017/1017):

vápník
sodík
fosfor
ostatní příslušné minerální látky

vápník
popel nerozpustný v HCl,
pokud > 5 %

3.
3.1

4.

Použití živočišné bílkoviny:
Při výrobě nebyly použity
živočišné proteiny, ani nebyly
do výrobku přidány.

GMO free

Složení

Použité suroviny

-

GMO:

3.2 Použití doplňkových látek

3.3 Použití pomocných látek ke zpracování

MAXIMÁLNÍ LIMITY NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK

-

Dodávané produkty jsou vhodné pro použití jako krmiva a splňují max. limity stanovené požadavky evropské legislativy a standardu GMP+BA1.

5. Požadavky na výrobky
5.1 Legislativní požadavky
Produkt splňuje podmínky platné evropské i české krmivářské legislativy a standardů.

5.2 Normativní požadavky
GMP+B3 Obchod, shromažďování, skladování a překládka; GMP+BA10 Požadavky pro nákup; GMP+BA4 Min. požadavky pro
vzorkování a rozbory; GMP+ BCN-DE1 QM-Milch, popř. další přílohy GMP+.

5.4 Tolerance podle přílohy 4R 767/2009

-

6. Další vlastnosti
6.1 Balení
6.2 Skladování
Pytle / vaky

Skladujte v původním balení na suchém, temném a větratelném místě s vyloučením cizích pachů, při
relativní vlhkosti do 80 %. Vyhněte se kontaktu s kontaminujícími látkami.

B. CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

1. Zamýšlené použití

2. Min. trvanlivost

Viz. etiketa

Viz. etiketa

3. Číslo šarže
Viz. etiketa

4. Pokyny pro zpracování
Viz. etiketa

5. Pokyny pro skladování

6. Pokyny pro dávkování

V suchých, chladných čistých a dobře větraných prostorech

Viz. etiketa

7.

Pokyny pro vzorkování a rozbory

Kupující má odpovědnost za odebírání vzorku – viz. prodejní smlouva

8.

Pokyny pro dopravu

8.1 Obecně
-

8.2 IDTF číslo nákladu
-
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8.3 Způsob čištění po převozu nákladu
-

9. Značení – průvodní doklady
Etiketa je součástí průvodních dokladů.
Součástí každé dodávky je vážní lístek, popř. dodací list, který obsahuje následující údaje:
a) název nebo obchodní jméno a úplnou adresu odesílatele (prodávajícího), v případě dodacího listu i název odesílací
stanice nebo místa skladu (místo nakládky);
b) název nebo obchodní jméno a adresu příjemce (kupujícího) včetně místa určení nebo místa skladu;
c) název výrobku
d) druh: krmná surovina
e) kódy podle EU 1017.2017 nebo Registru krmných surovin EC 767.2009 a Katalogu GMP+ International
f) země výroby
g) BEZ GMO, vyrobeno s použitím řepy cukrovky vypěstované na území ČR z geneticky nemodifikovaného osiva
h) referenční číslo šarže nebo partie;
i) povinně deklarované vlastnosti podle katalogu EU 1017.2017 a podle EC č. 767/2009;
j) datum odeslání; hmotnost;
k) způsob přepravy a číslo dopravního prostředku (SPZ tahače i návěsu; název dopravce);

10. Podpisy
Za prodávajícího

Za kupujícího
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